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 يمت دب يكد ندع ديف 2 ةعدعم 30-3 13 يك 9 3 انني ا يا يد 3 تتيومجز + روس اى بج جي >< >2 دا حدي 3 4 ب دي 5 جو 5 3
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 كالاسيلا هببحتو حرسلا ا ١

 لس ةصيق و ةضهس نيعل 0 ظ
 ليوطل أ در حو او , مم ظ

 , وطم يرو لوطل 8

 6-5 درو لامس ججرتسو 0

 و .نوزشعلاو ع : ا

 تل 500 نام الع
0 3 

 4 سميت [)ورو فول 1

 0 و. مدس 0 ارو ىلل >

 0 ينو لوهدو نعطو

 مث دز 50 0 را صد ماد دخاو
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 هيرهظ جوره د مار ثللا رحنا هي وهو

 ب رف نيعلاب ةلمر لامسل ىلا ماسر
 تود ةب رن رو نسب تالور ضف هوب د

 سىس اع د اوؤو لامشلاملا تالود ترّصو

 ربجاو لامس تالوو ضف و هقويد ترصر

 نعطو لو همر و يرش هارو ىللاو نيم
 بوح ١و لارطلاب جدرهو جدرفو لوهدو
 ني كر و نعطو لس قاط: يرو لن ولملاب

 لام ججرسمو ماق داو لِضَس ءارو ىلا بولعم
 دوش نو دلنل او.يداحلادنملا هيدن رز درو
 ظ لوزن هيلو هي دن ةنسفع نلل ا فرصلا

 همن رو.و يربو لال لاعب لاطب | تك

 / ذهو ,ركس يرد جررطو لوهرو نعطو وْبو



 كل

 0 درتو لاس عاب مادق دل

 7 اًسوهرو تول السلال ن انلا
 هيبكو زلم ةلبقتشستو يقع

 لو هميقو هفهن نيملا ىلا 2 :

 ظ 0: لاس حيرسلو حجدرصو لوخرو نغطو ْ
 هوهو ن للا تلال ادنسلا كف رن ل

 1 هيدل رو هيضع فللا قفا
 سددلاك ىلا هيبك وت سلب

 لوهدو نعطرو بضرب م
 لامن سو [ادفذخو نس كرو جورهو

 وهو وول غب !زيلازلا هيد د

 قلب اه ّيررو هيضع فلل رعيسع 7

 - لقص اك تالود برصو قلم 77 :
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 نوطووْسو صيرقو جرس و تك نص كريد
 م أرد ذهاو وطمس يرو جورهو لوهرو

 نون البا كءاخلا ذيل ا هيب فز درو لامس يربو
 دعا ريرت هيْضع فلل |ةرسنلا دس وو

 نعط طن ا نك لري و هينلعو مذ
 رو صررقو رصو لاعشس الا نمدو
 زخلو مطمن يرو جورهو لوهذدو 6

 ياللا بدن ز درو لامس جي رصو مادق

 الكوع كاد دومل لواؤهو تودزللاو

 لمد طول يارب ص روجب ليلهس كم
 نط كرر لب وطلاب زهد لنوطل ا
 مم لل درو لاس حب رست و مادقإ دخاو

 ' ققلالط لدهش هضوتم نكرم ان

 م5 .

 6 ةدا '
 بوجوب ويصب وبوس جدسس بس بمجومس وج وسا -  مس 7



 ني نيو 0 جوصو
 هرول مترو مق دخأو نضس ىرو 0

 لاشذبم ا"ةطوق قلوبا كلان هيدنر

 حومو اويَشا كسو فدحن 27 :

 ينلوهدو عود لامك | ١ هسكو الو ص

 جرم مافذخأ لطب يرو لئوطلاب
 .ابهسو مذهل تورس ارا

 راو كر ارو س ضهس ارو ض فنك

 دخلو لطم يرو لنوظلاب لوخدو تدضو
 الأ دفع دز وزو لامس جرمو مان
 ل ربو منهنغ للا روفابشوهو نيل

 ناحل بجو هوب برضو أنف نعقنو

 وكل قشبو كّننع ىلع لامسلاب بيو.



 « اخ

 لميس و سمع بالودب تحب لم نعل
 ىو هصيؤ و جرس تح نم كدبو
 دحنو نظتورو جورط و ل ؤحدو نعِطو

 ددبل | هيدنر درو لامس خرسو مادق
 واط ا دس وهو كوغتر لاو ىداحلا
 لامشلا لإ هيلشن م هيدي ر هبضع فللا
 تفاط ىف قاط نعي و هقويد برصنو
 بلبصو نيم الود نضيف هليفشست و من

 نصب رشنو ميو و رسب تك سكري
 ميدل درو لام حرسو عل حدرطو لوهدو
 . ماخت دس وهو نوينرألاو ىاتل ادنبلا
 دعفلو مي ذل نيو هيصع فللا لل

 فاظ رىعن و لاهثشسلالا نرلوو برضتو مارش

1 



 عب

 ني ان قاطو ٠
 .ارنصو فررآم هاصشمو 1

 صرفو رس و هارووللا مر نم .بالود 0

 لنور و حورطو لوش ذو 0 ظ 7

 نفاس هو وعبر اوك 0 ظ ا معصم ودل :

 تصفرم يرن رو هيسخ قلل ]

 برطنو مار رعب و فوملم 020

 0 ومر
 تان سالادس وظو 0

 ريب يا نيو ةليرج كايد دن يلا

 مر ىرح| هب دي زب .كرهط

 اق و ب مدجكو لامسلل كيفشنو



 *م

 ظ لاين اىلا امج كف اني مو

 ْ 0 نيم ال لقسو
 ذخاو عضم يرو ورم و لوطدو نعطر
 ظ دينابللا يري درو لاش مرسم و ارو

 كففؤؤلا مهو ننوجنرال او نم الا

 برضدر ارق عون و مرن زر هرفع

 ] بربر ارسل م و ليسا ىلا بالود
 ظ رشم ضيرقو م اق لامشلالا بالود
 لاى رسو حورضو لوطدو نعطو
 ظ ثوكعنر ال او نداثلادلا يدر درو

 ابكر بيع للا بالكلاب اهني وح و

 اهلا فى راود برصن و مرو 000
 نذل راو ١ تضنر ا

 ليعنر
1 
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 ل نطو ون: رش ماقال

 ممورسو ارودحاو رطب ير و جو رخ

 وهو نوعلرألاو عبالي ادني هيو لاش

 نزتكمذخ ان هضهني نكرم هد أطاا دنب

 انلفبط

 يب نيكي ير نبق هقول

 لو هجوم حيز كحق مولر

 لاوس 2 جو رحو لوحدو. سطو
 بتنوعل ر راو: نس ا اهبملاةياش ةلاوو

 لى 4 هيه كلل لالا

 700 حمرلا سبب رطاو

 هيضررفد ارب عرسنو تاي بالود بصب

 2 سنو جورخو لوخدو نعطو لشنو



 ١ ناؤعلل رب اوعس ائلارزملا هدن ر ارو لاوس

 ' هلدل رو هيسع فللا ليراصفلا سب ,.

 ٍ لمنور علا كافنع كاع حيرل ارسارب برصاو

 | 00 اضعب
 ظ رحو لوخدو نعظو لشنو هضيرفو
 ّْ ١ هيج مادو دحاو لصنت
 هل دل رهسفع ئللا انه الا دش وهو كولا

 1 نيريعلاب ةلابقتستو ل امثل هياست نسف بنل

 1 برضو هدب ز نيعلاب درو 50-

 | ثرئطزرلاب لي قتنو كتنع ىلع حرل ارسار

 ظ رشاعداهقو هقوبد برمنو ارق دعتتو
 ترضو

0 ْ 

 ١ حرعطو وشنو همر فو عرشتو ىللاو نبع

 كوفر خر عربا



> 

 ييرو ل وظلاب لوخدو جدرحو لوحدو ظ

 هيف دال سنو 0 طش

 6 برضو هل دل داب هيل

 هقولد رعي مادق دعو هلي ديان 000

 ىللاو نيب الودو لاب الود ضيف هنب.ار

 لوف رو نعطو سو هضرفو يراسو
 دنس اهل فلي درو. ل اىسن عرج ٌدرخو
 تيللادلامينوهو ثنو ؟ْثلالا

 هاهم كرلا ل مارب ترصو هل دير هيفع
 لقت و نيب بال ود برطن دزبو فورم

 نعطو )سوه صل د جس س تك نمكدي و

ط يرو جوذحو لوخدو
 مارق ذخاو ن



 ' نطلع ايلانزلاةي ان ديول
 - برامو ةئ دن ز هع فللاةرلا روب نسوهو

 . عيضارب جدر فكر هلنساو حرلارسارد
 . جدرحو لوط دو ننعلمو لشسو هضرف وتم
 ظ .نبس ائارذلا هل دل درو لامس حب سسسو

 . هيضَحْوللا درلا دوس نموهو نوسحلاو
 ١ زيك ل يفشل كرلا قسازب برضو كانذ

 ١ الديو ةلؤتتساو هسورم هل دن ز جدرح
 1 لا هلئشو لامشل الا هدو تك نم

 جدرتو لوهدذ رعط و نشسو ةنصهتب نيعلا

 درر لام جرشنو مارذ دحاو سسطن يرو
 وس لهو ن وحلا رم اهيل اقيم هل دن

 حرا ارز ترضو ب دن د ةسضع ثلا درلا

0000 
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 نيبلا كيكواع وزن درج رتل ليعنلا ْ
 مقا سو لامشس الا رهش كب تحك لون ا
 لامس مئرسو جورظو لوهدو نعطَو لشنو 1
 نوفا نزلو لال بنما“ مل هل ل درو ١

 قبب وف لا هسيح فللا هرل ا دون ,

 جدرك مق دعبل ف 92 مليفتساو مو
 سعلاوؤلمو هنود عرسال هادنرو برر ا

 0 مق ذحاو ليم يرو جدرخو لوضدو
 نرسم بانا دنا هل ديز درو لاس

 بدل هبشغ فلا ادرلا دوب نموقو
 مدق دعو زلم ام ]منسم او جريل 'سسارب
 بريم ؤرس اعف رش اع أعفو هقوبد بتارصو

 تالودو ناس لود نضر هيب 5 هقودد
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 ظ دون عطول شنو (صلرفو ميرسو ىأل او ني
 ١  نماثلاددبلا هي ذي ز درو لارشس رشد مدرطو

 ظ نددز هبيفع فللا هرلادوس عس وهو نوسحلاو

 | رققلو نرنلب لبر خحرل مارب برضو
 ظ ٠و دوس ذأ لابتلاملا بالو وت رضي مارو

 ش نعظو شنو هضرف د ماك لاستلالا بالود
 : هب لش ل درو لاش رعرسو مبدرحو لوهدو
 ش فيلا وبلا دوس 3 نرسرحلاو عن انلاديبلا
 1 ليسو حجرل ارم رب برضو هل رلر ةبسع

 ش 211 ىلع هطحند جرقْئزْل
 ش جيرستولاو بالود 3 بالود برضد اونسا

 برو حقرحو لود م نعطو لشسو هلو

 " ةيدل ل درو لش حيرشو مارذ ذحاو زيطس

 «هقلا



 نول ارا ةمدئلا مب وقلو"نوتمادرعلا'
 ا برضو هزل 2 ةنييع

 تنل رلا ىلا كن ريت حوزملاب مرد ةليح ا

 لامشلال لانني نب نيىلاب هلستشو
 نيب ل كروظ ٠ ءارو نم هرل ناو نيل انمرقو ا

 اما و طسأل ننعلاب زخانو لامشلاب منخكو

 مدخئدراشل اجلا رشست نيبملا تكلا كغ كايا
 0 شو هنبا هقوبد 0

 اويزموه و نول و يرامارسس ريملا نعط
 0 دعبلو هل دن هسفع للا
 عرسشورشماعد ادد هفودد برصد لرلنو
 جسد برلغفاط كرو حرلا رح[ ىلا نيم

 ناونلاوفاثلادسلا هل لن ذ درو لام



 ش 4
١ 

 ْ دعشل و ري ر همه فللا هي ولاعلا دوس صوشو

 . ىللاورشاعد اعتب هقوي هلوزنب هين علظتو ماق

 | لموت حبرسب تحب سم كريو ليهبسو

 - لاثلادلا اس يرش و جورحي لوح»و نعطو

 ش أ تيندلا نيرا دوس نمو و .توبسلاو
 . هقوح لدزن هينا علطنو مف روفلو ايد ر

 . هصلقو)ب جوشو هل رد ردزو رّسأع د

 ظ نب قر ر جورحو لوهدو لشسنو نينظرو

 ظ ارنا هيرتز درو لاحضججيرتو مذ ذضاو

 - هيضعقلاةولعلا م تم روتسلاو
 1 ةقون» لررنت هبمك علظنو الق بعلو دن ل

 نبل نأ اذ ىلإ ص مل لذ ل درو رس اع داعب

 .اهلساو ندميب الود تصد فزَكَم هللسو

 كو

 ووو بج يابس جب بج بج جر حجيج <
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 لشنو هصنرفو ئيرسمت تنك نع كلو: ا

 مد ضورضم ير و حو رحو لوه دو َنعطو ا ظ

 بسساجلا ذنمل | هلإدنر دو لا ججرشو>

 هيصع ىلا والانبار نونسلاو
 هقوبد لور هم هبْوَل علظن مرق دعفنو هيل دن الا ا

 ةيرفط جدر هل دب زدرن راع داعب 3

 لصرو نعل رشسو هصمرف وبوس هل دنالو ْ
 ماسلا هله ر درو لاو جيوب جفرحو 1

 هيضعنللا ةرولعلا دوب, نموفو .نويسلاو ٠
 هقوب ل كرمت ةيفيل علطن مارق دعمت هيدا
 هلماسو هففرم هل للام , ا اعقب

 لشللاب ب الود برصو مالك دعت و ترثلطا |

 كين الو»..بمو كذاصفي لْضتتو .
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 ١ يئرو جدر لوضدو نعطو لسد ص 1” يرسد

 لاهم ربو مف دخاورصت
 | ديلا هردز درو

 | كلا ةنوللا دوس نسوق دولز هوتألا

 ةييظ ذ ملف فعدد لدلاز هنرهع
 | بلوزنب

 هي ذل ر نيوساو داعمب هقربد
 هينروظ جدك

 لاس لود حم الكلس :
 0 عيون اق

 | .لاطجيزسو جدزحو لزم د١ نعطو سنو
 نوسسلاو نمانل الا هي دن درو

 ا نشوفو

 انرهتيوهي دن هيؤع فللا هبولعلا روب

 سيو هقول لرزع لك عاطت
 مدلز

 هزل مومو لوس هيو علطب
 لقت

الود ترطب كواصقب
 ميرسو نيب ب 

 رن

 لوغدو عضو زشنو نيرو
 ل ىرحو

 ”د# هك ملا ا يا

 ككاو
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 ديلا هدير درو لاح وسو أف 57

 هيولعل دوس سوهو نوملاو نساثلا

 نلطا مالو ىشيبو هيب دن هيضع فللا ظ

 قرد هرير ساعد أومن هقوند لوز

 اا نيرا بارصلإ ”ءرهظ

 5 هل درب هءؤرحآ | <ريظ جورحو ظ

 حررحو لوغدو نغطو لسو همررفو
 نر مازن اهل دو لامس جيرش
 هل د ةيسفش فللا فاوقلا بم وفاو

 اشم لاشساملا هاسو سف ب
 0 بدن رو ؟الرهظ انو نمنيعلا ١

 لالا ا هىالدرخ| برأ درنو ترهظ
 نيملاب لسمو كهظ ءارو نف هنو



رس ارب برضنو يد درت
 . لذ لع ج

 ١ ليقتستو لاهلاب بردو لاقل لتس

 - لمتشو يفرم ندب نب قوام نيبلاب
 . واو هقوبو بطن مارذ داعقي فان وأم
 ضيف سا هقود' توو رشم اع ييرشساع
 ] لستستو ىلل او نيم بالودو لاس تالدد

 مخ د ضف يا ا اي +

 ظ نعلاو شن و متلو و مرسل تح س لدي و
 5 فاطر 00 00

0 0 
 . لمنعه شفرم هل بز هينفع فلل سقما
 نعل سو يطلرف و جوشو ةيإ ذو ذ ندي

 هلا اا
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 ل "1 ردرد لاهم ل و يد ص و لوهدو ظ /

 هل در ر هينفع فلل قيلعملا [ نضر



 عماسسلا .با
 ىلا ثلاثلا ىضالو ىف انلا ةضقمسلد ألا

 ١ قثلا لوعرب ارو عبارلا نعط مايو
 " ليقدز ىف ارو سداشلا حور فارو نسال
 . لفرد املا فيلم ىفارو عيانازي لولا
 ١ ىشناعلا فزنلمفانو عسانلا عرشلا
 | ىلا يبست نشع كداحلا عرش ةوهن
 ١ بوو انكهيرش رشع ىاتلا قفرلا مان
 ١ شع علارلا ليريلن زلو هراثك ركع ثلاثلا
 . نمط ماو ىلا شب عرش خلا ىوط لم يرش
 ١ مايو كارشع عباسلا#ن كبرشع ماسلا
 ظ ئلارو رشع عسانلا مارف ىلا رشع سانلا

 ظ فم عفا نورشسعلاو يداحلا عط او عر سعلا

 0 ان

ٍ 
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 0 ١ بالود نمم نورشعلاو ىلاّملا: ا

 ليرشعاوعنالا هدفم صوم نورشعلاو تلاثنا.
 عاستو قاط نمر شعلاو سساخلا نايواه

 هير ةامسأو كيفاب
 دانا اهسع ايلا هبىلت يذلا سودلاو ٠
  هجيتولو هل لاو داعص اهعضو هزعصلاو ٠

 لوطلابرسل . رطللا : دو لاووم عمشأو

 نيو هيرملا لالا» نشمولا هي لقي
 هذ دابماملا اهد اهي ةرمغل د لصملا
 باز, قيدرو ىطخ جرو نصنلا ةليوط
 ناي ةزما هنيدر يلا درج سافملاهلا
 لطخو زازبهاوذ ضاع رد حايبلا ففي



 نم"

 7 ئودراس لعو مئات رز نهارا ىعوو برطم
 لو ا نعضلاو نبل كالو
 ظ 'ابقبلو ةيرتسلا هللتسلاو كن هجرك
 " تعطلا اهبلع معني هقلحلا هريول اودهولا
 ظ لاعو لماع جيرلا سمن الا نوداحل لاعبو
 | همر نيب نول نا ا/ررطسد حرا ةرهازو
 ظ 500 لصدب ىذلان 2

 : ماا يا

 ظ يافا يضل اركوو نعم اذلا كل يور
 اهل جيد تالقن عير عيا نا معان نايا

 نريليف لاستزولا نيب بست ال تانعلط عمرا 1 0 : تالظبت عبرأو

 لاو
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 هلشنرتعاناجيرلا سزحلاوداواملمها تا
 0 انتاو ةنعط رسع انئاو ٠
 ن ابلولا نب ل يشار رطل 2 ا

 بالمره مع دق: ا

 نوط اذا ودل ارزللا هانم نمطو هنعط 1
 لا فماضو ةنيط بست الابغل دازملا بلا 0
 بسك الرصفلا حرلا ب بح اص نعمل لحرطل | ا

 هن اليلس ريف نفط الهو نعط ١
 بسكر بو رطشن لهرو هتمط بسكال

 بس ل نوط هسرف اع نرره الهر و ءنعط

 يجي ا :وطف نمطلا ماعي ال ىقو ١ الطرو

 عئو زلم و بسحب ل طف هسروهلرو الهرو



 0م

 د نما
 أ كلراملا 0 تيفال 3

 0 ٠ ظ 0 كا

 لوم 0

00 

 هت

0 

 | لس ونا 2ةازعلا مين
 معا 1 ل هللا

 وعلا
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 نمول:نارالاو نيالا 31 5 زوحلا و هوملاب 0
 ماعلا بر هيلز رزحلاو نسال 9
 ةرفلاو كراش ا ثرلا تعل قف رع ا

 كلر ابا ]| عل رمإلل ىرضملا 2 ارللا عن
 يار هللا ثار كضلاو هيو برعلاتيغ يرسل اصب لالهك متسوفو برا اج

 يدرلا املا, نصسلا ثمل اهل اولاوررصلا نعاط (حرنم ياو ثيل ىلا هرغاكرصتلا ٠

 ا هع حيرلا ارا للا»
 كزغابل كول الكرىلع ٠ روس ىل و حلاسلاكلمابا ٠

 ىورلا +تيديرلا فايع .. ىباسيرمر هظب ؛اهيدلا ثو



 ْ ١ مه مح

 ا
/ 

1 

 . قليلا ء يلع ناهد . قيثرو يلءاح اب سر ان
 ش نيرطلا ىن "اهئ اقبثرد .. عرجبام ةدامو ه ايلخ
 ٠ تورلال عساول ىوبمو .. اهم قشر تبا امانا
 '. فش كبل ىلا يلقنلو . انابج نول الو اًعاجش نك

 ١ كيستلا الاثو
 ٠ جولي فأبنعزمتسولا .٠.٠ فرت حني امارظا اب
 | جنت لغ ىفاوغلات لت ب ىف لم ملف تزمك هان
 | هك دمزلا بارك يرفم نار ئزع ىورن مس
 | تشياصا (هلم تن: وظن ال. هنود انا فقام هللاو

 | ١ ايفرحلا وو لمخمام
 ١ 1 طاع هللا «(ىلا ف هس لرام ءاهد
 ١ لاخ كى لع جاور وحلا لكك ١ ثريملاعلا بيرس هللا
 ظ عقابا ىلع ثيلص اكر لا ىلحو رحصلع لمه

 لأو



 ني

 ىلح كرابز دج ا ظ دي اأو ا

 0 رول فرس كل' 3 0 ا ظ

1 5 
 1 [ةرلل مظع

 6 0 ا

 رم لاس 1 نطل نسف
 عل | نب داما ان

 .: 1 1 0 ا اهر

6 9 

 عزا مار رص رولا مره ا ورا نس | دف مهلا 9 تلاع 0 3 0 ايفو, امرا 5 لت 0 فراشسم
 لا . كلر م ميغ رش رزكلمف س

 ملازدل سو ةوحر ماكد كالا 4



 هل ال ةلارد نمأيي هيفا لنيك اعلاه
 | معلا ءايرسرب هعراقلاو

 ر سصأ ىا معلا |
 1م 00 |
 ظ .. معلا نإولاب اعف او (نوعرا مللا. نيلامل ١ باب
 ٠ كل انو مكمل ركلاو تايآلا ام انلكرابو
 1 ا زاك ١ انيلع فنو اوملاترا
 ظ زواؤبالو بلان ايعلارت# انسعلا ل
 ما |ايدلتصرب ميرلاب ا 37
 ظ را وان اصلا ارولو انءامسو 7 ةلعماو ظ انروما نكرم وص د 0 ا
 ظ ةاجللم لاو للا اليل دو انوا م

 ميلك نوتنا ننزل عم مرسلا اذ كرادو
 ظ نيملاملو ريشا نيشرصلاو نبل

2 1 0 



2 
. 

. 1 

١ 
 م 1
 (00 ٠ --

 لارسا كذو نييتيرلازع نيالا ضفاو

 كا

 نيعرل اب مرن ويقر يلوا لسكو: ٠
 انفرفلو اموجرم أح انهاصم لصصامللا ٠

 اأو انهمرللا لعمالو ًيوصعم ايراص اقرت

 ال و اووركالو اذو رطما/ واش اذذ الو أنس ١

 | ليحل ماي ناوحرب اًيولظم الو اما ٠
 نسرصولا سعر نيلسلا شويجرصناو ٠

 ملا نا ؛ارغا نيلرشماو ةزفكلا كذخاو
 ليزاسلاو ةازعل او جاجا لح ماسلا لكاو

 بس '
 نيسوعملاو نييورللا نع جرف نيراللا نم
 ريلسلا اضرعئشساو نيو ضصالغنبخاو
 نيلي رع وبواو يب زل او : اصعلا ىلع نو
 نعم ئباانوم ماو نيرسلا نعر واو
 منابع نيل اصلا دلو 7 سالعجاو



0 < 533 

 : ران نارقلا ىاكرب نم دعاو مهللا

 وتوم 7

 ٠ رهاجلا .ثراملا لساللا ررضلا [ثئلا لاملا

 | بالا زمول ىغانلا ديؤلا طار

 ْ | قرشالا اكلالا نالقرملا ناله يللا
 ْ ٠ جالازرفم نسر | فقيسل 0

 ملا كاما عودوو نندانسالا ذ انس

وهيا كن اسكاو كانمو نم در
 ظ | ممالضن 

 . ظعلاناول نص ل د يلع نايل وسالم

يلا لرغا و هل در ناب ىىس ارو
 ظ ه

 ا ادع ١ نيمحا مح | *

 ظ 11 اننيرذلو ا 7

سوارصم نلوانلا | نحا نلو اناع
 ظ تاع 

 كيسا ونامل تل داس كلا
'ْ 

 انالاو



3 

7 

1 
8 

 م
1 
| 
7 
/ 

1 
0 
3 

 د ؟

 : الصلاو ثاومألاو منابع اناا 1
 كربلا ملاح وح نيلسل ا ريساخ ملشلاو

 0 ديالو

 مي

 لاماو 5 0 انو

 لانثلا نامل لازنلا مون مربتفلو 3
 لايشلا او ررطقسس + وفنضاع لكم الو
 ل اهبل كل مانو -رايعلاراط اذ اكرتو

 كاهرلااغإ/ ويش ٠ الا ب قش انعط
 لابللا ف صا ىرلإ :هز ر.رج.:يئهمو

 يزال عنو تيلباوا نيس ارومئسا اناو
 يل اوت ادا تول ل هب يبل كا "بش
 ىلابا الو هْنع تك اه. ٠ تلي اق نا تولاو



0 

 | ىلإ 5الامناملا دا اهس٠ يإ دب ال هردرش ل

 أ لاش نديرغ ىف عدنا |ذ | اع اوبسو
 | 1لايبع 50 كو فرح دو

 أ تاتو داب وامل لعدم
 3. ماكر او وفم رتل ناهس يكتمل

 عطرا موب فيسلا كرصنلاو
 ظ هل رعم مولر ابى. عشسر يام
 ظ اا 3

 0 نسل هرمبلاب انضم

0 | 
 ظ هطول ا ظ

 0 ونامل كاض
 ْ دو رمل اح ال | نم يلقو ررص 1 ظ

 ظ 31



 ترظن للك ع رصلا د كالا اها ش
 ديصل عش اهدقو ىلعف كانيع

 انش اوعبب اولا ضونا ل ْ

 ر وففم ملا ف قليب تبنارما

 رمرخ رشا ((سك د : لع ْ

 دودئرذلو هجرس نع لاو ظ

 ةبطاذ ضرألاك يلماب ىئالم
 دو رم ضالا 0 5

 2 طاعي نم ريف كولم نا

 دوعس ا ف
 همراض لساهدسا

 لل ديص لكءازل تاهؤزلا

 اعرح اهناباع ىف دسالا د اهن
 او مدرلأو ظهرت سالو



+ 

 اورنل نال اطبالاقل ب انين
 . ل ني .الو

 ا زلئاج لاعبا او عتفمل يف صوخ

 - ريما نصف بطي >ارآلا ىلع
0 1 ٍ 

 ا ةوصقم ءوضرأ يذلا اا

 ْ نعبلا
 ١ ١

 ٍْ دينيز كو انام
 ٠ اهم مد اءالو

 | نييتطب (كوألات امزلاب نفاع صمام عد
 ٠ داموعف ءارناماققع لع

 ٍ انيفم ام تعطف تبا تيكا

 لفجتو 70 7 ل

 اا



 ديبار

 اجرا نرنلا م كيلرعم ا

 1 ال 007

 اينعو و ؤسرلا تب 3 06 أ

 رم اوسل | كييلدللا 2 07

 هووس ب اجس ات نمررلاو |

 0 0 : ا

 !إ ازعل لايشلا سعب داكنو ا

 ةعامس غكيدن نيد .وعلاو 0

 نلعسشلاؤصرُس رهظن دوعبو ا
 دوس !ةجوو فرز رطاو وس ا
 ىلع حاصلا لش ل, اهضو ْ

 اللا ْن ارره لوه كت نحو ا

 لعل مل (نامدد 2 00



 نك ادصم اهلج
 مل ترو نيم ١

 0 شرت حامرلاو بهل كوفا
 ظ سعاب» كازا يرهم اي: هسن

 | 2 ,هشنب كذما رهلا واف
 ا ليات تينا ونملا رايك نانا

 00 دحر هلل دحناو

 ١ نسا
١ 

1 
1 7 
: : 

' 

1 / 

 ل 1

5 8 

١ 7 

ْ 5 



 نبه

 | ةزااص ءاعد

 ابولقو نيلاعل ءايماانج ازال

 هيائاطانعالتو شعيشملا كاذب انْ ربأو ا نسركلا :نسلا اننسلاو نيفرافلا بولذ ا

 مو لا رورذ انونذوا نبصلخلا
 ل اط تامل رخا اال"
 كي ذوعأو ىاعل اع و ام ريكو ررو] لربحو

 اق تيمهللا مأنلا ب فرعاي رش ردذلاًرشو إ ؛ نزلا كيلا ددسو حاصلا شرم ٍ
 بملو نياسوومو انانوممتناو ننياتلاقصرمو
 جاوهانل ضفأو نيلملا اهو [نيابع الع
 احالمازم اون زوا لع مهل ةرص الاو اندلا

 لترا 1# كر امامي هرهاو أه ناد ليسوا و

 اتماحتوا 'اتس/لو ابدلاولو لمه انعاو



 ول ٠

 ا دانلود اولاو تايآلاو نان ةن اكلو
 ا

 . كيلا ةافاغلاو ةيفاعلاورتعلا كيس انا ملا
 - اينالاانت«انير ةرخال او أسرلاو نس دل ىن
 ظ تاازع اقو ةنسح ةرمالا ىو ةدن
 ' و تاع ورفلا اساس وأ انلا

 2 الع نوم ملل | | تاه ظ

 ظ ف تلاعب ننال خيول دلع
 ظ لحال مر !قمر فهو سكت نم
 ١ تالة انك ات تام رلاولوانل مهللا مَع و
 ناتمؤلاو نتمارملاو تايانلا ليلو

 1 هد اون ارش ولغ كلل الك امو
 ٍ د

 هج

 ؟(عو

 ف يت رووا 09 هك 1 طع هيا كح مح ها و 7

 يوب يجرح تروح + مجسم هع

 هيك ا يع



 “أ

 : اانعاجرب 0 ش
4 1 

 ظ
0
 

يحز
 
 اردو

 .الو

0 
 أوان اام

 سو انل اع و

0 0 ظ
 

7 
ا /

 

 ايملع
5 

 رز نم ا
00 

ِ 3 0
 

: 5 
 ا 7

 بقل اف تر

غر تعا 7 7 .
 ان م

 ا
 تاساولاو

 | الو

 لأول بولا لي

 نايف رباعئقأو



 وب ©

 5 نيملاتللانانتملاو تسامائؤت هرهالا

 نإ هللا نويرك ضالو ا

 000 طلبتالو انا رع اب جروس ال مهلا | 5 0
1 0 

 ىنإ نمل |: ناوماالو لاغ ال

 ة'نلرلا هف 1 0

 ' ري انببولع كا اا ىلصو ث اساولاو 0
 ركب صول او

 ظ دل ايكيا فل اانماائطلا اياغذا

 ئ ا

 ظ 10 3 |نمهضصو

 ظ ضفاو هلو انلرذغأو هأر وم م اوهام نشو ظ

 700 اي

 كدي سول يأ سبل د يا نسي ' ايه

 ا ل يع



 ال ؟

 ضب ةرم آلاو اينرلا ىف ياو انحلارح ٠

 ىلعو تالون كلعرو تنم [كلبو تمصدللا ٠
 :ناضير مدع مضلو“ترطفاكق سد

 اذلوها هسيولا ١
 هل هلللاةنعب اء انو «تااهيكتسنلا

 نيواولل ىلاعن .٠ نيداتسالا وبما ٠
 رصالانملسمى زا ةيسورفلا ىف 1
 < ى ؛ىناؤبلاو .٠٠ يطبشسلاب ٠

 هلل كلر يضلا علا ٠ مارس نسا يهاستا ٠
 ههايإ مارا راسي واب ' لاعت هلل | مصر ٍْ

' 



 ١ لسمو نيرو املاح نك ىلاعت هللا لاثد
 ' هنري لسبسو اولنق نسذلا نيس الودهللا

 ٠ كاس لانو اوف رزي 61 رع ١ يحارب اناوعإ 4,
 ْ ناوبا هللا رسبس ع. رتمن نك اول ومر الو ىلاهنو
 | نينلالامنو داراقو تاورعستا) (ايحارن
 . عضو /وباب هللا ليس أ اورهاج واورعاهو اوم
 . لاقو نورءانلا2كيلوأو هلل ا ريع ةجر د رظعا

 . ىلع ركردازه اونما نينا اهب إب ىلاعت د كلر



 ال 0

 هلورو هللب نرس ارز ملابازج زم رات ٠
 8 يدار هللا سسيف' نو فاجتو ١

 انأاو نويلعت مكن | ملل ربخ ا

 نر لا تمرض نع سارت 910 ا

 لظرب ضازس ام لاق ىةيلع هللا ناص:ق سلا 0

 ىلعاسدل ناولو اييرلا لعرب نابحيةنلا
 بيس الا هرم ضر ازلا ٠

 نارا لن ليا تاليا دمرالاوو انايلا ؟
 ل رفق اكمل او ملثم ةجرظا

 سم لع هلل اولص ىنبلا نع هنع هللا ئضر ١
 نسرتعالل لف ةهوروا داش لاق ؛ هل '

 للا نعز دكر |ئلا ف رضاايضامؤزاسرلا
 نم الوز اعلا ١ ضر يرزجاربعس

 يود دع وص و دوو ووو عا هوو مد >> دبس اة نم نشل ني و 07



 يزن

 ا أير هللا قكر سريعس انااب لاف مليسيلح هللا

 ا بوش 'نولا ل تحرو انبي ابداللا ابو
 ٠ ففرللا لور اي الع اهرعا لاثؤ دبع! اه
 " نينابهر هل امدبعلا اب عقرك هاو لاق
 إ  لافف لم الاورانا نس اين يصرد ا
 - ههمالل هلل اس قرارا لاف هللا لوسي اب امو

 هللا يشر اضيأ كرا ديعسجا لعو ,

 ا ل | اص هللا لور لا ىلا 0
 ا دهاجب العر لاو نضف أسانلا نائف
 1 نيوماف سمك اق نو لام هلا رس
 ْ 1 نمرمسس ىف

 ْ 3 كر اح اهحرف ا هرسرم
 ْ هداف بيم راثلا مر" زاذغلا معرل انس ىج ا

 - اعبر



*/ 

خاور ارمأاو رخل ماغر اصيلاو 1
 ىسعلاب |منارا ص ري

 كنركلهو لالا ١ لاال نا رهو راكيالاو

 رنيشاور انلاماع شاهللاف تأ ةدايشيل ١

 رشا نما ناو ننتقل لطي الزجل ١ ١

 صاف "اس اردل | عد خالل اىلصرارزت

 1 اقب نِفاي غار :لاصر ابخالا نمطصلا ِ

 سور انكم لوذالا فابلارر اهثلاو ليلا ٠
 للاخ انننااوفاث رلابلوزتلاو للا برر ْ

 ئل اذكري د جل( عب كيرلا رم

 ظ ر همأك 1 م ثذخ | دق 1

 0 الس لن كانغ تصف ٠
 يو نلفت تل د اعف كاي ل1 ا

 كساندو كيلعر اون اف .اكرو باص كنك ٍ



»/6 

 دع و بطلا لإ تفصو اك ب انعرصعن مق
 ِ هند نايت عجرت الو هلولر لنا مد للف
 « تلاروكرلا تنفدا او راما خرا 4
 0 مفنتالو زابلق او وهو باكر دنع

 ا و ىقس فس رغ كلذ

 1 ا يكرر اكلاو 0 /
 ٠ ف ةيللؤتلاب اذزاو باداو 54

 | ايبه*# ” ل كضانلا ف ىناذإ أ باسلا هالوك,
 ا 00 20 اقتن ملم

 اهيا ١١ ريكخال دل

 0 فف افئللاو ل 14 لباقلا 1 ب

 ١ مت امجادنع ناروالا عمرطبتلاو ناريلا ئوح
 ٍ ةلزانلاو نيسوزملا "هع ان لاق ناسزملاو موصقلا ظ

6 



 ناو

 أفملا اذا ناو للا عم ع ائجالاو ناسزفلا وه

 ةصفنزاو ارق لطاو ًرعز باق نييضالا ٠
 نمُظ ناث هجر اطو هيطاحو هلواحو الهش

 تاودهبلح مرن لاف 2 ١ كيلع هدارع ٠
 فرع ام هريشو ير ين نعظلا كرضف

 كليطش زيا ىزاهلأ يزلا الا هاضه ٠
 ٍفاامورلاننعطلا,كلصق ناو ميرفتالا هل
 هرر2تلطبا ذاك يرش للا ن] كليطبت نكرم ٠
 تننا نولتو لع كلوصخ حرعاو سنضمطلا ٠

 لاو ىحولا لكى هيلع تمظلسرف
 سيعطنولر نعظلا ةيسورفلا «ن2لقان .

 نينغطل رس دنريو ليطش ةنبام ليطملاو
7 

 لباو تاير تنرف نا طس امام رولا ١
 دل ل

 اهلعزشملو كحرب ةنسالا تلت لا ٠



 م ه٠

 2 زا يلا 10

 0 ولعل :لباقلا ريكا دروانلا ف ردو

 . ةقزاللاو ةئر افلا رعت رن لاق رصللاو
 ' جدلا ف رعت ريزن لاق هفياصلاو ههراخلاو

 ٠ . ولدت ناطاورلاد دخلا دحلاولزفار ّرفلاو
 ا . شا | رو صفمتفرع اذاف مصخ يوم لباهلاو

 ْ | فرغت دير ير ديرب وص ا و

 ١ تلباتلاو ون دن ربو انبم نس اورحرسا

 ه.اهنسو ءدوصتمر هباص شب ا

 1 . ديرئو زل كبصانملا 20 قرع للي 7

 ا سافل كرو ولعل اءابص نم ىرلا فروت

 معمل . برن لاق نملاو
 ٠ ”قرغم يف هدادحاو با نعزقلو قيسورعلا

 - دو 0- جا --

 ١ سا ٠

 ع 5

 1١

0 

 ا ل وا



 ١م

 رع لع ال انوارصنا»: ق5 نا لال منو ا
 نكسر 4 ماع اسأل 0 ا

 مما لطب دح 5 اون نك :

 و ب 4 00 هلل لاق 1
 مال ةارقألا و راصبالاو عملا زك لعطو يرن ٠

 ىربإلاهءااكلو الصامد لامن لافو نورك:
 كاوو نويلغتال منكن ارلدل الها اولاسفةمتلا ٠
 ىوبي زهزف نبل املا قرص ١و كلان وكر 9

 ارا واركذش احنا نويلعي ال :نيذل اد.نوماعب نذل
 ل اهزالرتلاريزعل كلما همنص نص ا 31 ظ
 ظ وليلي ذل وسلرملا نعل 0 بار نم ظ

 4 و؛ريلأ انني اروي ظ
 0 ا حورخلاولونجنلاب اقرناع ٠

 را لس رارلاعبل تل اذادبر اصلا يمج



 م6

 ش اهلهانأب لا تلثناو لامالاب لابفالا ولاجرلاب .
 هنللا ضر دف يملا لطملاو رمكلا سسنر اهلا اهلا
 م هيلع هللا ىاص_جو ؛اييب الد ه1 راول لم

 ش 3 د 6١ لو ربسيواهلا يملا ىلع را
 ياعو ن[يعو رو قيدصلاز مايا ءاكارع
 يوك ري رلاو "ىط وهدا با الامال هسراو
 أ نيا حارا اة وايخأناو قزخ نناناخلا وأو
 ْ] 3 نيعب انا نع بر انصر اوادَم الا هزش
 ' لاذ نيعج هللا ناوصر سرلا مريلا
 / لاقواكو“ نعسان رع ل 0 نبل ثار

 ظ كاهن 93 فرعي راو
 . ردخ هنعاطو هلا | ىرمس كلع و ىل اهن هللا ا

 زوالا لدن 0

1 
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 .ةيسوربلا معو وبرلا) كلايلا باجي
 :بسورفل اخ قف نامرؤلاو نسنانمالا تلا
 هقاو الايلا و دب درج امو الا قاوانلاو

 نلت انروانلاو هرقكلاو نالوحلاوو و ايلا
 كلاب ايام عدرا تابانت اذالاطنإلا

 هيكل انيلا جابو كن انسلا كلطلو
 كلحر نانمناكو هني ةصانملا كصح
 ؛فعلابالا نيبطتت نوكمالو رص اول م

 دعب برطلدلبا مقوأو علا لوط كل يذلا

 تاع لضرب كاي يس

 كلر نانس ع هداوج ّجدرح و كيرف
 ُحرلأَو ةرذ نم لرب ضيف نولي و هلم دز لع

 .. مد ززنكاع م امرا نينار ف ادا كر ظ
 اياد الاةلع تا مرمر تيسملا ٠
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 اتم ملفا 8 ن اولا و نينو اشملالا تل
 ١ تيعاذال اتلاو نيم نيففاو 0
 ظ »ارا صر لا كلل كراو ن الوم ا و معو نا

 | هلكر لالا ىم زورنا) كلنا تاوزاو كيسر
 ١ للاعل ارتب ل كرمل

 ١ راقؤ اف هيض كانغ و" تفاو
 0 1 1/ج نوماو لاضلا رع مالها
 | دا ةامل كنه و ئفاؤ باكرلاسم
 | وليت نت اوان كبد سرا ا هك ل

 . معا هللأو تأ نت جم لاف ن١ نيفح
 وف هدم سر انمالا ا! تلاو ينم ذل ف املا

 . تالواها اجاذا رارف هلام اخررح ةينسورملا ماع نا
 ظ هقرو كسي نم ىوفا تارقذن و "ليصمو تلا

 ريو قل اسلا و ةمارو ٌجركاو كر نم تنثا

 كرم

 بيوس جبد ابج مسج عجب هس ةووبر نا بحسل د وج وتس ججيجاو



 دع _نووسوم ا

 ج7 ةودنيزووخ ا تعدد

 كضطو كيلع محا ذاق مومو ل قلتو: 1
 لكم ودل تنشل اف ليتك زتج "
 .«ئوق لالالا دس هلك ةيابشإأو ننيلا ٠

 سا,ىلع قرطو قوب نبل ١ك دب هدير
 كيو يلق هاد لاعب نفرصاو كير

 ١ رمد أف ب 3 كلري طص نم لا اا 1

 ٠ ظ راكناب يلع ربخي هكاو هيطعاو فيلا
 باصدلل نول الاو ا :

 ذخآلاو انفرعتت لاذ | سررلاوا!ننتاالا

 ةللز يم كنوتلق 3 1 مرض او كفر ْ

 ىف ننذاننالا تلاق سبا ثابلا معا 1

 ف هع انو تاالوملا ”اورلاو بسور | ماع
 نب الا ةزرصماو تنا ثضرع او[ [ةقباسلا

 ولاو كع تلحاذاذ لطع رز هو نهظلك راو ظ
 نكد يرض (مصرصاا ذأ يب راجت دافكنزز



 مك

 او م سسوس
 ه 0 اذاما الر و هي ل. نسي كح ر غ ا الاد
 كا تالرلا كيب ىج اي اكرلا لم الح ر

 نضع هلث ناو البلك رخا وتنرف ي دلا نمد

 0 تاللاو تالا نانلا أّئَر رس مسرف عفان و

 ا أو ايننو مهوت لواط تاسرعلا كلي ::اننب/أل|

 ٠ 2 نفطلا هيفؤ زئاه ماع ةيسيواشلا ظ
 0 تاير مفرح ةيبلط و ليصم كللطازا

 | وبم تدب ماو البل 8

 2 برغأ هيلا نْلَرَت الو هيلع دع او فطن الو

 جملا ثحك .اًبوف ارض ىد لع كرد

 جيم رنا نادك نم ل ىدلا الا
 - تدراذو ناييملا لمار ىلا هعم قيسالاو 58 ظ

 جرطاو لطم ىزب لاس فرحا فرحنا

 لاو
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 محل

 كثلحر سس أر يرسأ لايش نر وه:ناك تاز“
 كنفط او ههه كاتس ف نمعاو.ن انغل ادّماالا ١

 همباشلا ف كلت توكم الف نرظتت ترا ٠
 0 كئطناناق كل فلا ف 5

 رم '| نق ىلا كك خ كَ 7 فعل عازل ١

 ةولهال طش تدع نم ءيل !نانسلل لنا 5

 5 010 فج لط تاج جاو نيب تلاعب
 7 او ام ا كييف مراوب

 كا ا

 تول نام رزلاح عنا نعيش تلكضسإل
 نارنملا قى تنس اذا مديورفلا عاجلا ٍٍ
 نواح 3 هزت طال الغنا رطبا
 هلع فراك يلط اذا هيا ىلا ع جرخأو



 مم

 ٍْ  ةقلطو مط 20 لور ْناانسو نبك
 ١ يجو قون الربا دريم بارلا م و /عيل
 | سنالاو ايسلا عجررو الضر هل يطرب نفط نم
 ٠ بلقو ع بشيتناف هلا قطف جيرلابع اذاف
 . هللاؤةللاوثي ل رقلاو تبرذ:رهظ اع نب لانلا
 ناسزفلو نير انسكلا تلاف عمرا ا١:ياللا معا
 له يلع دو:ناريملا ل ليفخو تلا تاواطاذ |
 ظ كف و طن اف مرض .نيلغ دارج امحو ناالوخ ا
 طا ملل سال نبا تيك لامن
 ظ ل كرف جر ةنك/بغ لب ها نان لف

 حرم اريارو ثنداو نمط اب كلبلط ذاق: ةفياسلا
 55 يق زحف للاب نيحي ٍفرحاو هيلع
 رضتلاو طلاع كاسب كانه نيحرل ا ثيل. امن
 دجال .جرلا كلايياو | كلا ايف نل

 لاو الاب | يلب كا اخت لاق, نانعلا

 ذا



 مب

 لومو»لل الو كو اوج زم ارسضنانعل درا /

 كفر ثان لانج تولم' دير نعطلابا ميلا '

 نمت نوت( كداوبم يصح خس اذا وق
 راهب ناعلا خا رسلا يداي ل د١ طوتمالعأ

 | هللاو نسما .حجاباملُس تصر لاو. لمثل ٠

 لاطبرلاو كيودتمالا :تللاو نئساعلا يابلا“ '

 :برغاسانلا ل نم ورفلا بارا لسا ٠

 انور ربا ىف مرايا اهنلا جياتي ا

 2 عمو ناسزفلا وق سرر ٠

 طلا مون بأ ف :ةقاوز ملاوي تيرا "خص

 نذل ل اوفا هرهللا نا اهركوو برثنملاو

 نيسراف «نم د ع ميسورفلا 2, الوفلاو

 رمدصو لياعمو.كارعا ىف نالرحلا ل

 ناك نائْسط اين تفلت (هزالا ريم ا

 ::.رعطلا تورينو يوما نملتلا لعصر قتااشك



 يف ١

 ا واللا صور حالا .بلط وب نصر الا الا ةيولعلا
 ” واول و:نضرد أل ىلا نسي ناقوعلات اكف
 1 ربو ندب ٠ :ههحو هذ نمطلا: اةكاخ اذا

 ' لا هللاقزمر ال10١ هل ان ناقوملا نمطلاو
 ١ ننداتسالا تملاق شع يداحلا .بابلا
 . ةلراقازا ةيسوزفلا ماع جريب م ناس 4
 طادلا هذ دار اخ حولا

 ا | 0ارل

 ١ بفم الامان رد وانمالا:ثلاق ةنانقلاو

 . وليل اهلؤانامرتلا اولاق ةسانمتا
 ا هنيم جوزحلاو هذ لوحألا ٠تيركو لاطيالا

 ١ حارخاو تالوملا 00 اولا
 ْ امقفلل | لوسر لا 6 تاتا نمزج او

 ] غرخا الذ ةعارضن برم ماسبب لع هللا
 ا 00 برا عصالا

 ئ اذا بصانلا نم هضن صلخ نم

 ممأع
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 بلا ف نضح ثا ىرااؤاق ىماثلا 55 3
 ربه هصاق هلو اهلا يم تنناو ٍ

 «ا كيبل ب تايصخ رطب ارزاح كيرا ا
 ترعب ف تيرا ,تعط ١ ليلع,ثرحي نا ٠
 ظ كلائلاباملا انتيك زل ابر ١

 اينب او نسور اننم/ال 'تيلافزشبع
 م اياد ةيورلا بلاطلا اهنا
 اذا (نااهلصس ةبانعلا بماثلا
 نا تامل مصخل أ دارا
 1 اذ كمهرممل ثااديرت بضل

 نعطلا ليلا لصون شي ملا :ادلحرمل
 يمل اخاذإ بصنم كيلع ليج وهذ

 نقم ان بلح رعا يش 1 وطار مو

 دم عل "يفكر ١ للطتاذاك تاذكلا

 يزل وفر كعرورب الو (مدرلا ىف هأ



 ةيها

 ةنئلا الذ 3 رحاّنمم هنسرف ىف ىلع
 ٠ْ ا ووق عيو هسرف بلاق. لقا

 ا عحرنإو لكلهخو قف ْ ملعاهللاو 0 0 6
 | ةلسااطلا رسل يكل |نلا 00 ظ

 8 هاب 2 ١٠بئّضالملا | ثابزا

 0 : تال انما 74
 1 ١ ذاك ترسل ؛ ع ارلا و
 55 0 أًمرتَص "ننس 7
 ْ 0 كملادمو يد

 ش ا كحبر ن انس هبل كيب دع

 1 0 ل
 ١ ريل داما ف 1

36 



 ١ ظ 1

 عب ارلا ةئاايلا | هللا و موهرتم ئسأ لك اذ
1 

 بيرل 2 لاظالاو كنس رار اكل او رع
: 

 تالب انلا نا مولعلا نت نسوان اناتاو
 انسيو دريك يف اهنسب ”قرفسم عاولا لع ريناد. ”لياقم اهدءاونا لع قرنن اوريتان اهلك
 تفاهم : هل واحنا ى اهسو ةلياثلا ف
 ملجب لويد هاوس اهلك ءايشي الا هزم نا لاق :ىم ليو ررلاو سلا ٍفايشو تلاعلا

 ٠ ني يئس ماعلا نب ٠ انوا نم يانبتل اغلا
 ريو طلو مارضلاب نعطلا ريع نم فا راس رولا لاو اوس :نرعطلا ه١: اح اهنع

 او قرالاوهورورصلا ف نعاطلا .0
 لاو“ رطنلا نب عجيل نيلملا بلمأل
 اني نا صنلاو ريح حولا لك ذر سس ارنح



 هي

 ' تلاقر رم اى بالا ماع. هللاد هللا
 ١ اورك دو مهلوف'اريب ١ نك ناسيرولاو ند انما
 ١ .نطساو نعطلاد ب رلباتملا د عم در د امل نا
 ' حرم ىلم ل لك لغ :لب اهل عرمستو لباتلاو
 ْ ندم امر رف لغ ةزين لفاعل اذ ممل. حلا 35
 ظ ولو نانا تلاث رك ىسمو الات اثلا
 نم نعظلا عل : تي انلآ َ
 نأ ازلا تمرط# ١١31 اولا ندم اهلا و
 ١ ةرر/ نيكفرحالا ىلع حئرلا بلطب من 9
 - اواقنش الأ نسب ن ارحوارعز ل مرصلا
 قرا وعزتاو ةروانلا.اول امن ١ذ١ تانزنلا
 هكر ناكو رص انا مهب نيسرافلا نم
 نسل نعلملا هل نيعن: نوضح جير قرد
 . لتس كوز راص كع ةحر سع ثاكبرعدالا
 ١ ةىر زرص عناق [ذلا ككر نال بجد لا

 ٌتدرص



 م٠

 طولا لي
 ال كرمز : نيا 0 ظ 270 5 5

 0 ل د م 2 0 ٠ْ

 0 0 : نول يرلرصياف 2 90 ا اكول 0 :

3 

0 0 : 

 : نظل ان 0-0 تارا ١ 4 ظ
0 || 

 0 كيلخ نم ليصح صبت
 د كامرلا| "ر يرن كيا 0 3 ثاك

 : بواذ افا هيلث ىلا د
 ٠ 9 ىلإ

 6 : يإ

0. |١ 46 ٌْ : 

.١ 

58 ١ . 11: 



 نيام

 دلي ود رؤ كتكدم رس درو
  :كاغت هللا ءانننا "دب 0

 ا بيطلب: نال رظاو نايل شار بلط !
 ْ ةنلا أذاو ا

 جرحي لوصف لح ينانرلاب نمط نلخ
 ىلع مز خوال هل ظجنرم خي نا رزصتاو كمارو
 هك بدع جرش كلطباؤ او :عطأو هلك
 . هكرلخ لطشة زغناف كيسمرت لاش ا
 | راق حرلا تف ملم نازي
 . تلطاو ىلات هللا 20 اماما ىلإ

 ِ عسانبلا تابلا ارقالا ىظناو تاركا نسا ظ

 1 كيصعزاب ذا داتسال الأ ءدراطلا ف رثح

 . دريم تاو نييلا “كن



 ب

 هس 0 “ : كمل
 كاك تعدو ا -

 2 0 تل

7 000 

 0 ا

 2 اضن نا 1

 00 0 :امليالا لاف ن 0 ا ا )
 ىرلا ناكذا 7 كلامر م ع+ | ليوم نوب علا لسا 00 - 9 5 هيلغ كرار هرم اوم 0

 يا



 2م

 22 لرد للعم 00

 ١ سرق نممب تلط اذ لامتلل ترلا ن
 | عفت اذ كلبطت ترغب 0
 ا كلر ادن ال ناو ايبرضوصرالا ىد داى ا

 ظ بلذاو كر تن و كنف كنك كل و

 ش تفك الا ن املا سلعا هللاو ٠ نب اهنا لجأ

0 0 

 ' اذا ةاتلالا لأف نسل فرط نم سب ائإ
 ا 0 ل ل

 ظ هل واخو نالوا فرعارصلا نموا

 ١ :زارحرظو ىزالو فب امو طءاعو

 ْ سشبنرصأ ناد لمس( نا :للا نعطلاب

 ش المير سار ما واهب رس دلما كوز :ض

 كلر سار تلضع تاق لامثلا لعمل
 ١ حس عرسال لي ٠ بلطا ئوطلا و

 ش فرىل |
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 اير سس صر الا مدا ا بزنس قابلا
 لاوس ندير طنب جرخلأو ايلع لقت

 رارفالا رظناؤ ناريلا سل. تفقؤ ٠
 تبت (لا اف كريرشيعل او ىرانلا بابلا:
 نشسمولار ار زازم سر اهلا تامر و ةيثرلا
 توزر ذا مسيو صا ملح يف دانسمالا تسل 1

 فرامل, نالوملا ث نيصح ىم ريغاقءكال وا ٠
 هل .نئواو زاب نعطلا : .لوحيلاو
 كير خو ابا بقعل ام رص او باك
 لاري لباب بطاو لامس رحاو ماي
 رار يالا سب ررصلانعطلا بيلط.او
 ترلمررصلا ىف .كمر/ سار. نلمح ناف
 يلطاورازالا تحب سرنحا مارق ىلاءكرلا
 ىلاوقو لاو كليطنن فرعي نال ناف لامتس
 كلمم واو اذإ ليطش .ةقرحبف لالا محفا



 م١١

 . ةتدكر ذم نالوبلا ثل امش ىلع
 بابل نارفالا ضن. وينال ا'نسرار
 ا قى نبيا بصانملا ىف نورتعلاو كلان
 ا كاجو ابأز ندا: ينباع نطملا

 أ كا علطا وناأرفالا كلطاو نازل ىلا
 0 نم لاس 'نيميراطبت ذ
 ا لدوحمتراو رطبا | يأ كانط نمو
0 1 

 ا كلطاوب كاذلارسأر ثقو لا فرحخاو
 ا 37 وناوهشلا سرع اكلط ناو: ناوالا

 00 الس كور الطب رش ملط نعطلا
 ا علته لع لطر نحال كاع ن 8 3 -
 ْ نعط قه ال ك ام ," حرلا كلك جار او
 1 جاو .نضفراو ىرتع درب لروما
 ا ىظناو 5-5 "لا نسب تلط و لاهمسنرص ١ و

 ناو



0 

 هتلجارطس ىف نورثملاو عبازلا بإلآ ٠
 لك لم منعنا د لرلط اذا انما شلاق ا

 م ”قظولع اربرطو ن اكسو كنان ١
 02220022 نق هايل كلعف كول :

 كاسم فلط كيف! نيازأملا غلوب
 اهدرتو اهسونم كلن او ليحلا نود لاس

 اداف ا وضءيافوا ايلاح اناكم رظناف. ظ
 كفن: صرعاو واحمل او كال تن اع

 كمر زخو لاس نيكي نئطب, 0
 هس رو مهو: نعط | ديل نارام
 هنسرفرع انم قالا ايل د .لزط تزليالؤ

 نافرمو دلع لعتشسو ديب تل ظ

 ىعجراو ٌرنلا يف لزئاو زكا ف :علطاو
 0 ل ام كانو لب اننا

 دانسالالاق نييلانلا نمي دز نورثعلاو



١٠٠١ 

00 

 ا 1 تا
 هننيلغ در من رخا كعبن ناف قئاس
 نضال ادا ابا باوبا هل. او

 . هلا ةيبرلا قصانلا در كو رثدعلاو
 ظ كلو

 رضا "عب تللي اقن 1ذ [ذ انسنالا
 اقل ىلا ككر اق نايورلا نعطل ا
 كللاروصخ همز ناكيسالا رظناو كنمو

 ْ كح نب وىرر طسو برص! :كبراف اذاو ظ
 ا اد لعن | ماو 0 ١ نلت الا تتار

 لرءارق نوك .ذ الطاب حد رب اماو سس

 ظ هاف تان ةريمر لامر د

0 

001 .. 

 . كيافلا كنا ذ١ ف امور نينيانلا نيب
 ظ أو مل الجنس نر لف بن انلاو



 / نسم 724-1 ع 0 3 5200 0 97
 اننا نس ا ولا ل ا ا ا اا وس ال ا يي و
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 ةيلاباط قابلا | اح نعطلا فك

 وخل لع عرج نولي لنا 1
 ماب املا ن ارفالا وظن او نا ريملا, سناب ٠

 هج وسنرافلا يامر 9 كورلاو

 .:نالالوا ايس ربلاو يللا ةزدح

 هفي اصو هبط اطومل ا نيصخلا 1
 باكرلاب باكرلا كيم اذاف ةّجراخو ا

 . زرطاازاةنوفزم بازللا نعطلاب نهوا
 مرا وائيرسكبلا كحل وف قرف نب ا
 ؛وه أم 0 (ئللا ةيلح ذ خرلا سار ا

 راق رفرقل بلا اًامبامئ اكن اق ٠

 صر الا ميدؤملا لازن الاو كليطسش فرعي ظ

 ظ كا سرا اهليطش ىرعمو اهيل

 بلطاو جرح كحد زف كيرف لكل
 ناوي ان لان مدل رن مااا الا



 ٌ املا لقر اسف ركلا نم سانا بامر يف
 . تاريلا يف نوصقو تا تلوابم ذا
 1 ميا" الو هللأ نلزنالو هش اهو هلو ئ

 ١ هلام يفض تنآ نافدحر اه و هلع
 ٌْ بلع قاط اف برحلا تاربا ف رع ماع

 نضال منار كيم بذلا حرلا ىطس
 : درر ناملا 2 اه ل لم

 ١ 00 سو لل بلطاو هبلع
 | مما ىلا] زن الاون كابطُس فرعت هذا

 | الاواني لرصر أي رس ضرالا
 ١ ناقل ناطر تاب سر بلطاو حجرحاو
 أ 30 نورشعلاو - انلإ تاابلا

 0 ثم :ر ليصمو ا اذا



 قم ٠١

 زرتحا ناقوف نم بذل يللا مهواو 1
 ونهو ]3 ىف كا لبعأر مما وف نم ْغ

 لع كراوحرم ١ اهيف حرلا تاضم !:ذ 8
 ظ ناف قرلا نم عرس( مسيو تعلق كراش و

 لي لطاو يرضاو ال اشو انضلوف اجرت لرالامد 0 لاو .كليطس كوع“ ٠
 0 1101ه لايزال تارا
 اذا لاق سيافلا ا دخاق
 لوا ن ايلا ف كيصخو تدا تلو اج

 - لوههاخو هقرالو مد اضو هبط اهو:
 'نافلا قلعت كاوا اوصرمعاو زارت ان
 - كيو نلاعلا يولع ناع فراللا 00

 دن رلاذخاب نادل 00 ثابلا



 اى

 ” نوط ورب يأ س كر ف ارطا

 " هل يزلا رلا ضيداف نلخ نس دا ماد
 ١ كطلا تح سس ابرق اضيف ميلا كاسب
 ' سيلا ةقرعم لامسلا كرب ضيماو
 ' هطلانةلنان كيصحل كنيعر مارق صفرو
 ' ةوثد ل اعت هللا ةومد ني ايلا دب نم حئرلا

 - هللؤررهظ ىلع نم ل اهلا يربو ١ كرف

 ْ ديب رم رلا زخاب نلت اذا اللذكو

 ١ عصونىانمنعطلاب كيلا لبثا اذا كيصح
 ' دروس نليصمل فذلا جرلا ضيفاف نوكي
 ١ كلطنلا يول نما .انزركذ اك ايو نجلا
 . صارو بدر ف رعم لاعشسلا كريب ضشاأو
 . كباث ليمن كنيغ و كلان رك د امك ماش
 ١ لوحو ىلاعن هللا نذاب هلي نم دحات

 أ
 و 2و



 / بف ي

 كاف ًالارظنو ناريل اسس بلطاو ارا نيم:
 نسزولا ءامز تونالملاو واحلا ايلا :

 هلا هحرنز امال لاف تيباوورعلا مرسي
 نياصوطانو زلوصع لواه لد هضرا١ذا ٠

 قم يبا, ناوين :ئبس لمان راض اناث له رص ل راوحرمتاو حراضومىرالو
 كي درش ار ناو كح ب كنز لطب: لس
 ١ د ان ةنارولا نيزلا نس وق رع نب

 حرم قالا ,للقشا و قمرولا تلتت منا ٠
 خير 0“ كسر نليالف هداوج رهط لع
 ,تيمزممرن نا: تلت اد 'ةبنعر كتي ذ قلل لي ثا نسرفلا زعاوخ نص اعبر رف
 نيك لطس هيلعد) تناك لك تالت او
 نارفالا رظناو تاريلا' سان. يزخاو لاو
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  سرافلا د !انزباف لول او ىفاتلا بابل
 ١ كيمللا تلا "ن0 ذات الق :هبتبلل ١ نم
 ١ ةفتالو اوف كطاو اًرجر مليا ن زلاوملا ف
 ِْ ا اخر رط اخو ءلواحو لاهخ

 >0 قضا و. [,سن
 'لدوم ل 2 رو رح

 00 ٠
 | دنل راوحزرهاو كلو ضل بلطاو يللا و
 ١ اللطنورع مىاف قرملا نم رس( ميرخاو
 ١ اطمن فرعمو الرسل الإ. دأ ىلا عفو للا و
 ١ دمر ىف كليف لفك بلطو كمر اا و
 ١ بلطار ل يسيرعم و اع لطب محرِخأو
 ْ كلل نبا نارفالا رظناو أملا سأر
 ا لاف مرلا سىيانلا.: رعابر ف 1 نيلاطلو
 | هقرالو فانمو ظاحو .ليصص لواجز اسأل
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 ىر لطدو باع نضاو كداوجزمص ا جر اهو
 00 6 2 و دمرت ْ

 عزاو لجر دف ارنا اي

 نسار بلط ياصاو لانعا ةيف لرسول ١
 نياللو عبارلابال'نإف الا رظناو نامل
 حره مهر دع دررل | نم نسر اهل | بامر ثا
 ليم :رومم عم تلوام ذا داتسالا لاق
 مار لقط هلع هى رب لظمو بلاغ
 تلصماؤ اندم درر تي "نم سير. (ىااررص.لع

 ليف امع عمج١ هْضدرز ىف. كمر سار
 فو دكادع مسرو يورح ىف ىفاو
 نطو ةنمدرر لغ كايد تيما ينقط

 4 رلى ود كدي ضف نوأيو كدي

 مان سزللاو نييداربلاو يب اكرل ١ ل مف
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 ١ يهرب ةئلابا مسيرط ودل :
 ا ا تواالبلاو نسماثلا 7 ا
 0 رلاباصنو فنيبلا اما ف
 م هلا كاان ينال 05
 ظ 0 'ئ 1 #0 أصنو 10 1

 2 لا 200 وا

 ظ كلو رش مر
 ْ رلأ تاصن لل 0

 ] 2 نا لول 40 تارا :
2 11 8 

 ا ىرل لب عت (الإو كمع 1 3 ! يرلا س مرلاو نوصخ د

 " كهرص 0 أو نيمي بلط ١ ال امس كلا ظ لس 00

00 



 اللا

 اعيرص الرس ناو حمرلا تمعن صو 1

 تذراطن ف تونالملاو رخو ادلب ش

 سلك ناورشسولا يركث اك نارقالا

 نودر اطنناسولا حرخمد تاذيلا ةنف: ف

 اركرورخاو ىلأ رحاد رو هب دن عربي ١

 1 رو كك مجامر ىو د ىلع 0

 ناب يحاص متا نعط اذ ؛١ىحرصسلا

 نعش نايكلذلد ر تلاع 97

 ناس اهلا ناصح دضمعلاو

 ] اط مدع سام د ناكمون ذأ 7
 ظ هعركلا بحاض ْن اكو ب دب اب نلذ دل

 صريحا لد لسحلا توقعي. ننا رى

 ناسارختو ىلبحلا ممطو ذ دا نايسؤلا

 ا | نه نولعمي

 دل تكييع 2
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 ١ دروانلا ىف يدزملا 2 تونالملاد عباسلا تابلا
 ١ ىيتيسملا دار وح لم امرهلان اردالا ةدراطمد

 ١ سو رولا ف سوانا ١ طربشس السنع ١ يبقا 1

 ا صوب ملص |يا ىلع لب ارا نصا وهو
 :راثسالا لاذ الص الا مبا أم ب١ عم

ٍْ 

 ِ رصمف نع الم نضم ىلا ثم م ١

 ظ هيب و كيب وفبزجقخا »كر ارض

 ٌ 4“ لف | وج اك طخ نعل هيام تادقم
 ظ ا را | اورو دي يح.

 ا كساو هم قبض عكا ناورلاو

 ا دعغن لما ن١ ىلاعب الو ىف اف وه قبض

 ' لك اه ننانم.هبلا كور نول كا
 00 ظ
 0 لذ رثمل يح كراوج نسحإ نكو

 0 دل الفال اجا اذان كرو 6 مأف بلع

 ل 2 ١(



 ياكل

 كلير اسولع هاولاث كيدي :تيب عفن نا
 كنس رق بوفعرتع كنافو ذلخ تناو
 و١ اناث نال نااهزظ اى.يلا اهعورتال
 ه#للا فالرصو نم انقر كلا اماما
 ءرق او كني ىلع هححرط ا م ةلرجولا لب
 مر زم [منإ كنلم٠ن اق بادن نب رصف فرع لجن نا اياو مسالا يحوم 17001
 ب ةروم اع كرف نابع. حرطاو هز
 ن نعل 'لضواو كاع امي نأ تمل نا
 - علا كيدي عجاو ييالا كعابد يف
 ناو نوطاو ج دز دس م رص د برضاو
 ىلا بباجرمب ار كغ جلا لممي بهذ

 جلم نانادهف دوطاو يلع لظد او قوف
 لمت ايلحةان| الو هيلع ىف ةسورملا
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 1 برانلا ماهل ا ايطا شكولا تناك

 ” كلاف لالالا ا ترف الثلاو نم املا
 1 0 كرصع ليلع لمص اذا ذانسالا

 ١ هنيحيو كفر رخارقو كلاهما
 0 ليس رو اس اع كافرو مم زوم
 تولارغدلا نسملو عضولا اذه وقبض
 ١ نس زفاف ثق توكي ثآالا ت
 جاتحم كنف كيب لمت اي كي ايتن
 ١ دحارملو ةعرتلاو ناىلا لفشل ىلا
 1 ثم انشغل لدفالا نانعلا لمن نست

 ا نرإ الام امر لاوظلا 2 امرلا تاوص ٠
 ١ كليكولاارسلاو تركن ١ امزل ان تولع
 ْ حسا ذا ؛ هرَْع اهلوط ا تشم اع
 2 اعيمح اند ةييالا لم ر حا
 ا نان كن د كة ىلع رثطت للا اف



 .- كوي اون وروي زادت دي نو كب

 اد 6

 ىلا كراس ثمدق و كنييىلا كيس
 ثلبري نيب عشب ناث دغ صف اوف حئرلا
 نيم تبع ان ىلا و1 قو ىلا هر برضا
 لتس ١ ىلافلح تناو كدب برْضُن لو
 لختشمناو قوق لا هر برنم ١ نك
 همر نم لوطا عضولا اهىكرو

 ثلا دب نس ع ودؤو:هنعكرغ ايل ظ

 ظ داف قرر رطعاو كاسر بلع. لح

 نه :نوثالتلاو عاتلا باتلا قرش
 فتلساا زا بولطملا تال الضال ركزو

 ١ "سي اول يدر. نس وقولا
 يفجر م اصر

 ىلا صحو: س/دفلا لمحو مىظْنف درحوو

 | رار كلذ ل اورب اكن 0 ١
 .لشنلا نونا داي ح مام أ



 اباحي

 ا دان الهلا ىف 20007 ناانلا
 ْ - نظن ضرحال نصر ء نو ذاعملا لاق
 ا انعاو'كسارو دوك اما هرهش كنا

 1 ناشد مسح راع قضت ١ كاهالم دوك

 ) للأياو 'لفعل ١و نكسطلا هيو دكبلو
 ١ نكدلرصس ل ١ ىلا هللا عوز و ىملاو

 نا ربما ىف كيرانو اهعيمج كان الرع ف ظ
 انتكدالل» د اشو اضن كراوه بلر را

 "| ذحو اهركذ مقن قلا وعلا نم لام
 | نحف مب هيلع رست ان شخ١ عامرلا نم
 نإ/ اى. ياو كئوصع ٌحرب كلجر
 ١ راوي مالا اركي قحونم عطق ١١ لوطا

 | اف كلشو مارح للسن نم قئؤتسا| م ظ
 . ةاللالاوظو نانعلا_صقت نم هيلا جاتح ٠

 ٠ اهحرلماللا اني ىلا تالآلا نم هريخو
 تاير



 9 تيم رمح د

 5 . هدي ا ومر نا[ جا اجب ةييوفاس ا

 ااا

 نارفالا هدر اطهف كوعنر ًالاو تلاثلا تان

 ةدإ ام ىلع كرصص نم تق ز انسلا لاق
 _رعش ابر هلازظن اواعغاربز نونو

 ظناو جرلاوف هسولحو هي ول يزلكو
 كيلع تعيق نيناي رلا ل بلحر ىلا

 دم ايس "امامي اف نال ناف ”

 عبارلانالإ هيشاع تاعوربلا 3 نيكا

 صرف حك ع ةلصاولا لثو نروعبر الاو

 اذافد انما, لاف ةدر املا ف عطف بلع
 وه امو ,ديسورف تشرخو .كوصع ثزنم
 تاز او كيباح ىتجت ل نسر افلا نر اق مي
 لوع؛بصإو مزفقو دلبصوصد يكفل
 اييرا ناقرمب سس | هيلا نظن | مي ءلع

 ردنييزيحان يان مىظن ع كيلع لإ
 ارز وشن كن بردا :[١1 قلو



 ' للفأو اول ىح ىرخا دبحات نم ىم
0009 34 0000 
 ٠ رظلاو لولا ره ر دقس. مل ناو دعطم

 كولو ذئنيح لع لمحاو كلذ كلم
 وا لرالب طع موك ددمس و ككر

 2 كلوطو نفو وهز ا كمي اخ
 . مطمالا نر مل نا هررخاتك يلا حر
 . قط ناو هراسو هك نع عشناو

 - ديرت كب ال ءانغ ظفحاو سرق ىرخ
 ١ ىلع كفر كمف اذا ىح هبت كنا
 " كباو تلخ ىلا كرش فرز هلتنك

 في لا همحو وا هلئدص طخ نأ

و نماملا تال. طاع هلل أ
 ١ كوعنر ال ا

 ١ نيففان ا, فزت ذانمالا لاق ةدراطلا و

 ١ ةياناعك مرو كح لمح م لا رظناو

 ناو
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 اصيانيلعل مج ناف ىحت ةرشمكناو
 كتابسإ ور لفن ا هنم تنّقاذاؤ
 نموا ارالاء وطاف هر دص لواحو
 لح و الا ناقة أطلا ىف تغتر الا

 اكن, بكم انك وو كليصع ىاع ظ

 كس تفاذاك اصيا كليلع نلمح تاو ٠
 نعطو ائيرس د سوو ساياع ككر لقنا
 مل اك تلذن اك «ىرزعن وه ن اه هردص
 دنع كصرو مع |و نئلابب و .لعسسيم
 لفن وهز او ىطنف : هدو هلئثس
 اره اهزنيارر نش هدب مد يرش هر
 مبلإ هر ىوث ثاو ر لعع ان ليغ و

 كلي اذ كنيحي اع تامعاو لش لا
 بالا ىلظن عض و ر اور ذل و ملغ ريصن
 كلاق.ةالاطلا.ث توعند الاد خب بحلا
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 ١ ا 1
 ٠ 3 كمي ندر رك هلغ ف 0 :

 ا 0 3 0 كيس يلوا ' هنيلخ ا و
 1 ا 07 1 ةايلرا مل يل | بن ظ ا

 ْ 0 ىلا هينا قترغ ف
 00 هردزر :كم و 0

 0 11 هلم 40 7

 ا 0 0

 أ 0 ل ١ ان. 0 كح ثني يسم

 ظ يؤ اكتر للملا ى/ اسف | :هليما ند

 مك



 ١كا
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 هرم لك ف كلخ انه ن١ ون اذا ىته

 ظ لفست كيء موارد لمحت تنحا يلع لمح اذ

 ر.نجحلاو لوا لمس كيلر كك حيد
 ها هردبص ىلا تمسك ندد

 اونأالإ هده يس ثادنح دلعطاا" 1

 0 بقا جارك

 . نوحراالاوعسانل بالا ل املا اء اغ سام
 دكرصفاع لمت انس لاق :٠ دءاطملاف

 ١ سيمر اتم هب جد يسع تعول

 ظ دمحأو ىلا كهجاو اذا الرف فدا

 كير عبطا هنم برن قح أصيب | تنا
 ان ا ناو راسل هيجل أ كل

 ملح ماو هرب كمر حرطاف ةنمي كر

 اهيت سمل بيحان نس يلع لري و مس لل
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 ا هانم لاق هدر اطيلا 3 توضح بالا ضلت
 ١ اهدا مواد تيم تك او لص ىلع رض

 ١  ناغاةرينيد هدع لم ر لفض و ى اشم

 1 الن ةهلص ادع اقذاه

 ١ كرخدلا كدعاس اع حرط أو 0

 ١ ودلك عطن ماو ةرب هع مجرخاو
 1 كب رق سيح | كلذ نعف كعب

 1 كورت مو قررا م ةفيضخ بح

 ٍ جدل اسرق ره | مح بطن سبل كي اذ

 ' 00الى نار را رتل

 ! :اسانالاك :هراطلاو توحلار ىداحلا

 | يسع وز مىاق كحد و كرضع اغ نع
 ْ هتاف كرز اع كبس رق تبل ىلع حرا
 ا كلعبزم ثوب و هيا نب.انم يررب نمل

 و 001

٠ 
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 تال لزج لعرب رتل
 م لع لكذأ فرح ١ :ض ادا نم
 راو نرلشاو اا بالا

0 000 

 أماه عطلاب قفا ثم تيزو |ذ اه-

 200 رجا نىيهلاه اهو ظ

 هنيه نع كمر لم ١ م ناحل اذه
 فناق نوط ا تلتن اي لمس من ف

 5 ا ظ
 فكسار ىمل ضراإلا ١ك زن حيرلف
 0 نوطت م ع
 وهن اثدلرو يرح 2 ١اطاطنم كل
 ىو لامي الد تنانّوهءاصبا اماطن
 4 | كابو زاص اذا كلؤه لو“ ىض
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 70 كر قرر قرف الو
 نالولإ نص ملك فيك ف رعب الو توق
 تيرا طا تالا ع تادرلا فيل الو

 ن عربي ثيلالو ارب ىلاو لهاو 3

 ةنماولاو نر اولأ كلذ 0
 نينا ىف در اهلا ثار
 ممن اريغ حيرلا لم دع انص و ذب 202 0

 هلوع ف هللا حب مح كلذ .نوف رعي ال
 نيلاعلا ب هلل ديلا

 ظ 0
 نبأ ىعاثىداص يجب حئاملا مر ارئنلامان
 ب رهاطلا ننكلا نما حلالا لشارتلا

 أنوع ناكو 3 ايلا يس ظ

 د (م 2+ لسنالا (وب كلدم ىلا و اهيل اعمر
 : تكشمالر»سا 7
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 د باكل ف برت لسا

 »ا دى اطماالا

 كا وادام 1 نع مكسب

 ايارم تعب نأو وادولا يئا
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